
Metonymia nie je len pojem  

Už na základnej škole sa žiaci stretávajú s týmto pojmom. Osvoja si poučky, presné definície. Naučia 

sa základný rozdiel medzi metaforou a metonymiou. Literárne pojmy si nemusia študenti zapamätať 

len cez poučky. Najlepšie si osvoja témy vtedy, ak si ju priamo vyskúšajú, vytvoria – svojimi očami. 

A ako sa popasovali s metonymiou študenti nášho gymnázia?  Nech sa páči, čítajte.  

Ak hútate celé dni, 
ako vyzerá môj deň, 

ja vám to hneď prezradím, 
počkaj chvíľu len. 

 
Vstanem ráno z postele, 
vypijem pohár mlieka, 

šaty na mňa nahádžem, 
nakŕmim mačku Ferka. 

 
Chytím bus do divadla, 
pokecám sa šoférom, 

už letím na recitál, 
som tam hlavným hrdinom. 

 
Stál som tam však jak poleno, 

keď dostal som telefonát, 
že doma mi vyhorelo, 

nechal som zapnutý sporák. 
 

Divadlo mi netlieskalo, 
ak tak keď už som odchádzal, 

vôbec ma to nebolelo, 
bo iné starosti som mal. 

 
Jedna radosť za môj deň, 

bola knižka knižničná, 
nesplnil sa mi môj sen, 

tak čítal som Hviezdoslava. 
 

Potom tesne pred spaním, 
keď nevedel som zaspať, 
nech sa trocha prebudím, 
do ucha Desmod mal hrať. 

 
Hneď na druhý deň ráno, 

opäť niekto volá mi, 
že moja krásne auto, 

Ford spred domu ukradli. 
 

Sadol som na motorku, 
na políciu idem, 

nevšimol som si ženu, 
v strede mojej ulice. 



 
Zrazil som ju bohužiaľ, 

šiel s ňou do nemocnice, 
cítil som obrovský žiaľ, 

ležala na sedmičke. 
 

Tieto dva dni hnusné sú, 
nešťastia som mnoho mal, 

snáď už len lepšie budú, 
čo by som ja za to dal. 

 
( Michala S.)  

 
 
Odpoveď 
Téma: Metonymia  
 
Čo to je? Počul som, že je to druh trópu, 
kvôli nemu celú precestoval som Európu. 
Učiteľka vysvetľovala nám mnohé neznáme veci, 
žiadnej som však nechápal, mal som chuť si dať poldeci. 
 
No metonymii porozumel som hneď, 
a keď sa učiteľka opýtala, ihneď som sa prihlásil na odpoveď. 
Trieda protestovala, lebo vedela že prídu teraz na rad i oni, 
vedel i chápal som všetkému, no spolužiaci čakali iba keď zazvoní. 
 
Vedel som, že vzniká prenášaním pomenovania z jedného predmetu na iný na základe ich 
vnútorného vzťahu, 
učiteľka bola milo potešená a už mi išla jednotku dať za snahu. 
Všetci mali niečo proti tomu, no nezmohli nič, veď to predsa bolo písané jej rukou, 
i vybral som sa teda do svojej lavice a uhýbal som sa pohľadom spolužiakov okľukou. 
 
Hovoril som si, čo ťažkého na tom môže byť, 
veď metonymia len jedno vysvetlenie môže mať. 
Pri pohľadoch mojich spolužiakov, mal som pocit, že musím pred olovo, 
ale nemohol som vziať späť moje slovo. 
 
Našťastie učiteľka sa hneď vrhla na Hviezdoslava, 
potom v triede pominula aj tiesňava. 
Hovorila o časoch, keď nemal ani cent, 
i keď sa uňho po prvýkrát objavil jeho talent. 
 
(Skutočný zážitok Tomáša J.)  
 
 
 


